
Käyttölupahakemus 
Tällä lomakkeella pyydetään tutkittavaksi arkeologisia esinekokoelmia, tietosuojasyistä tai aineiston 
huonokuntoisuuden vuoksi käytöltään rajoitettuja kuva- tai arkistoaineistoja ja julkaisuja.

Hakemuspvm
Hakemusnro

Haen käyttölupaa ajaksi:

Hakijan tiedot

Käyttötarkoitus 

Nimi 
Puhelinnumero 

Sähköpostiosoite  
Osoite

Tieteellinen tutkimus (ml. pro gradu)o      Muu opinnäyte o      Viranomaisen selvitystyö o 
Sukututkimus o      Muu historiallinen tutkimus o      Muu tarkoitus o
Lisätietoja (mm. opinnäytetyön aihe, oppiaine ja yliopisto) 

Tutkittava aineisto Esine  o         Kuva/piirustus  o          Kartta  o          Asiakirja  o          Kirja/lehti  o

Arkisto/kokoelma 
Esim. arkeologiset esinekokoelmat, 
historian kuvakokoelma

KM-numero ja löytöpaikka 
tai signum
Tarvittaessa KM-numerolistan voi 
toimittaa erillisenä liitteenä.

Aihe
Kuvaile aihe mahdollisimman tarkasti 
ja selkeästi.       

esim. julkaisuvuosi

jos tämä on tiedossa

Tekijä/tekijät

Julkaisun, kuvan tai 
asiakirjan nimi/nimeke

Aika

Sjainti



Vakuutan antamani tiedot oikeiksi. Sitoudun noudattamaan Arkisto- ja tieto-
palvelut-osaston käyttösääntöjä ja aineistokohtaisia ohjeita, tekijänoikeus- ja tieto-   
suojalakia sekä EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Käytän aineistoja vain 
siihen tarkoitukseen, johon käyttölupa on myönnetty. En luovuta kappaleita 
eteenpäin. Huolehdin asiakirjojen asianmukaisesta säilyttämisestä ja hävittä-
misestä. Asiakirjaa ei saa käyttää sen henkilön vahingoksi tai halventamiseksi, 
jota asiakirja koskee, tai hänen läheisensä vahingoksi tai halventamiseksi taikka 
sellaisten muiden etujen loukkaamiseksi, joiden suojaksi salassapitovelvollisuus 
on säädetty. Sitoudun tätä noudattamaan ja olen tietoinen siitä, että salassa-
pitovelvollisuuden rikkominen on rangaistavaa.

Päiväys 
Allekirjoitus 

Aineiston luovutus- ja palautustiedot
 
Hakemuksen käsittelijä(t) 

Henkilöllisyyden 
toteaminen Henkilöllisyys todettu o  pvm

Tilaus valmis pvm    

Aineisto toimitettu
o Tutkijanhuone, nro ajaksi

Aineistoa ei voitu toimittaa / käyttölupaa ei myönnetty 
   Syy:

Aineisto palautettu Päiväys Käsittelijä   

Huomautuksia 

Sitoumus 
Asiakas täyttää saadessaan aineiston.

Henkilökunta täyttää

Lisätietoja 
esim. julkaisu, jossa haettavia kuvia 
on julkaistu tai jossa on viittauksia 
haettavaan aineistoon

o Asiakaspalvelutila, pöytä nro

jonatsu
Konekirjoitusteksti
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